
Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora 30. 1. 2018 

Přítomni: Jan Uhlíř, Karel Macek, Josef Poživil, František Malík, Zdena Hlavinková, Marie 
Cvešprová, Ladislav Vokoun, Radka Karelová, Dmytro Romanovský, Barbora 
Křivohlavá, Robert Otruba, Marie Slavotínková, Lukáš Kutil, Monika Trdličková, 
Kateřina Grenarová, Viktor Darebný (host) 

 

Pastorační rada farnosti sešla v plném počtu, části jednání se zúčastnil jako host Viktor Darebný, od 

1. ledna ustanovený varhaník farnosti. Úvod setkání byl věnován organizačním záležitostem, poté se 

přistoupilo k představení pana Darebného, otázkám a připomínkám členů rady k liturgické hudbě. 

Varhaník chce ve své činnosti navázat na svého předchůdce Michala Hanuše, hovořil také 

o vznikajícím sboru, který bude zpívat při vybraných nedělích a svátcích, jeho cílem je takto povzbudit 

ke zpěvu všechny věřící a také rozšířit rejstřík písní, které se při liturgii hrají.  

Pastorační rada přijala rozhodnutí uspořádat farní shromáždění, jehož termín byl stanoven na 13. 

května v 10:00 (po mši svaté) na arciděkanství. Toto shromáždění umožní všem členům farnosti 

vyjádřit se k životu místního společenství i k práci pastorační rady.  

Lukáš Kutil představil přehled všech pastoračních aktivit, které potřebují finanční podporu farnosti - 

výsledek elektronického dotazníku, který vyplnili všichni členové rady. Hovořilo se o způsobu, jak 

rozhodovat o přidělování financí na tyto akce. Metodika bude konzultována s ekonomickou radou a 

dopracována při příštím jednání PRF.  

Rada dále zhodnotila některé prvky slavení vánočních svátků, prvopáteční adorace (od března budou 

začínat až v poledne), četbu Bible (pokračujeme Starým zákonem) a kázání, která se týkají aktuálně 

čtených knih (budou pokračovat i se Starým zákonem). Byly také projednány obrysy pouti za rodiny 

do Sudějova a Oslavy svátku sv. Jakuba.  

P. Uhlíř seznámil členy rady se záměrem podpořit myšlenku nových varhan pro Svatovítskou 

katedrálu sérií koncertů s názvem Katedrály pomáhají katedrále, které se uskuteční na podzim ve 

Svaté Barboře, v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci a v kolínské katedrále 

sv. Bartoloměje.  

Pastorační rada následně uvažovala o způsobu, jak přispět k oslavě 100. výročí založení 

Československé republiky; úkolem farnosti je modlit se za naši zem, pokusíme se proto o 

symbolických sto hodin adorace Nejsvětější Svátosti. Také bude sloužena slavnostní mše svatá.  

P. Jan Uhlíř členům rady přiblížil kurz Život v Duchu podle afrického misionáře P. Ernsta Sievrese. 

Jedná se o osmitýdenní cyklus setkání a každodenní osobní modlitby, jejichž cílem je prohloubení 

duchovního života čerpajícího ze svátostí. Do budoucna by byl rád, kdyby bylo možné tuto zkušenost 

nabídnout lidem ve farnosti, je ale poměrně náročná na vedení (i na účastníky).  

V závěru jednání byli členové informování o dění v mateřské škole, na gymnáziu a v charitě. 

Připomínáme, že jednání rady jsou veřejná a kdokoli z členů farnosti se jich může zúčastnit. 

 

Zapsala Kateřina Grenarová 


